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UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO MASP PARA A 
REDUÇÃO DO ÍNDICE DE SUCATA EM UMA FÁBRICA DO 
SEGMENTO DE LINHA BRANCA 
 
RESUMO 

Devido à enorme gama de concorrência que cresce com o passar do tempo no dia a dia 

do mercado nacional e internacional, diversas empresas dos mais variados segmentos 

buscam por melhores índices de produtividade e qualidade em seus produtos e serviços, 

visto que estas corporações objetivam encontrar meios de produzir mais com o menor 

recurso possível, aumentando assim os resultados da empresa e tendo bons níveis de 

atendimento aos seus principais clientes e acionistas. Diante do cenário descrito, este 

trabalho tem como objetivo principal sugerir e implementar algumas melhorias (Kaizens) 

usando algumas ferramentas do MASP (Método e Análise para Soluções de Problemas) 

como sendo o diagrama de causa e efeito (Ishikawa) e o diagrama de Pareto. Essa 

aplicação tem por resultado esperado a redução do índice de sucata da porta do freezer 

horizontal (tampão) fabricado por uma empresa de grande porte localizada na região 

metropolitana do município de Fortaleza no estado do Ceará. O trabalho adota o estudo 

de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por meio de 

relatórios semanais de apontamentos de sucatas, aplicados nos setores de injeção de 

poliuretano de tampões e linha de montagem freezer horizontal, os quais deverão ser 

controlados. Tais apontamentos serviram de base para coleta de dados e, posteriormente, 

como base para a elaboração dos indicadores e, consecutivamente, as análises dos 

mesmos. Os resultados mostram que, com as metas e objetivos bem definidos, utilizando-se 

de uma ferramenta estruturada, nesse caso, a implantação das melhorias pode ocorrer de 

forma eficiente, trazendo inúmeros benefícios para a empresa de forma geral. 
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Sabe-se que o mercado atual, seja qual for o segmento de trabalho, busca 

cada vez mais a otimização diária em seus processos produtivos ou nos serviços 

ofertados, ou seja, as empresas vêm buscando, no seu trabalho cotidiano em vários 

setores da fábrica, formas de acompanhamentos e estudos capazes de ajudar a 

solucionar problemas que, muitas vezes, parecem impossíveis de serem resolvidos. 

Uma situação comum em muitas empresas de pequeno, médio e grande 

porte, são os problemas provenientes pela falta de organização e métodos ineficientes de 

trabalho dentro do sistema de produção, ou seja, desperdícios ocasionados pela forma 

como é fabricado o produto ou como é executado o serviço solicitado, interferindo 

diretamente na qualidade dos mesmos e nos resultados da empresa. Diante dessa 

realidade, a minimização de desperdícios na produção ocupa um papel muito importante 

dentro da empresa, de forma a atingir uma melhor produtividade, não desperdiçando 

capital com peças defeituosas, estocando somente o suficiente para a produção, obtendo 

ganho no fluxo de material, melhorando a forma de produção com mudanças de layouts e 

eliminando outros tempos perdidos que geram perdas de produtividade. Tudo isso deve 

estar baseado em métodos de análises com ferramentas apropriadas de forma a 

identificar as possíveis causas dos problemas que estão gerando os desperdícios citados 

anteriormente dentro dos processos produtivos, pois todo desperdício acrescenta para a 

empresa custo e tempo que não foram planejados. 

De acordo com esse contexto, uma dessas metodologias existentes no 

mercado mundial chamada de MASP (Metodologia de Análise para Solução de 

Problemas) traz diversas ferramentas de análises que podem ser aplicadas em muitos 

setores de empresas de pequeno, médio e grande porte. Estas ferramentas são: Folha de 

verificação; Diagrama de causa e efeito (Ishikawa); Diagrama de dispersão; Estratificação; 

Histograma; Diagrama de Pareto e Gráfico de controle. 

Com base nas ferramentas apresentadas, este trabalho tem como objetivo 

principal propor algumas ações de melhorias que reduzam o índice de perda de tampões 

do freezer horizontal usando duas ferramentas do MASP para a identificação das causas 

dos problemas encontrados. São elas o diagrama de causa e efeito, também chamado de 

diagrama de Ishikawa e o diagrama de Pareto, também conhecido como gráfico de 

Pareto. O trabalho foi conduzido em uma indústria de refrigeração localizada na região 

metropolitana de Fortaleza no estado do Ceará, devido à sua necessidade em reduzir 

custos com perdas em suas diversas linhas de produção. Segundo os dados do IBGE, o 

setor de refrigeração está em constante desenvolvimento e é de fundamental importância 
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na movimentação da economia do país, pois o próprio órgão indica que a partir de 2014 o 

setor de bens de consumo duráveis teve um crescimento de 20,9%, particularmente 

influenciado por uma grande fabricação de automóveis, itens de linha branca 

(refrigeração) e marrom (eletroportáteis) (IBGE, 2014). 

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. A coleta 

de dados foi realizada através de relatórios semanais enviados a vários setores da 

empresa. Esse relatório é elaborado pelo setor de controle industrial, o qual recebe e 

compila as informações prestadas pelos setores de origem das perdas. Através desses 

relatórios foram feitos os estudos e as análises usando as duas ferramentas citadas, 

sendo o Diagrama de Ishikawa e Gráfico de Pareto. As análises foram aplicadas no setor 

de injeção de poliuretano e montagem de tampões do freezer horizontal. Para cumprir 

seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido pelos 

procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas 

conclusões. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas) 
 

A Metodologia de Análise e Solução de Problemas, também conhecida como 

MASP, é um método de solução de problemas de origem asiática, precisamente no 

Japão, chegando em território brasileiro no período de 1980 a 1990. Esse método é um 

roteiro complexo utilizado para resoluções de problemas em empresas, tratando-se de 

uma metodologia para manter e controlar a qualidade de produtos, processos ou serviços. 

O MASP é ainda um método prescritivo, racional, estruturado e sistemático para o 

desenvolvimento de um processo de melhoria contínua nas organizações, visando 

solução de problemas e obtenção de resultados com redução dos custos operacionais ou 

aumento do faturamento mensal e anual. 

O MASP também é um caminho ordenado, composto de passos pré-

definidos para identificar o problema, buscar as características que prejudicam a solução, 

testar as hipóteses para encontrar qual é a causa fundamental, bloquear através de um 

plano de ação efetivo, verificar efetivamente o bloqueio das causas fundamentais, 

padronizar a operação e concluir o trabalho, conseguindo o melhor resultado através da 

qualidade, produtos, processos ou serviços buscando sempre a melhoria contínua 

(Kaizen). 
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Segundo Campos (2004), a metodologia MASP possui oito etapas para a 

sua aplicação, onde no Quadro 1 é possível identificar as etapas e a descrição de cada 

uma delas dentro do processo de análise para a busca de soluções dos problemas em 

qualquer segmento de trabalho, na fabricação de produtos ou na prestação de serviços. 

 
Quadro 1:  Etapas do MASP 

 
Fonte: blogdaqualidade.com 
 
 

                     
É bom lembrar que o MASP prescreve como um problema que deve ser 

estudado, planejado e consequentemente resolvido e jamais como ele é resolvido. 

Segundo Albert Einstein (1921), os problemas  não podem ser resolvidos ao mesmo 

nível de consciência em que foram criados. Na figura 1 são apresentadas as sete 

ferramentas do MASP. 
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Figura 1: Ferramentas do MASP. 

 
Fonte: danielgasnier.com. 
 

Segundo Werkema (1995), as sete ferramentas do MASP também 

chamadas de ferramentas da qualidade podem ser descritas da seguinte forma: 

a) Folha de verificação: seu principal objetivo é facilitar da melhor forma possível a coleta 

de dados e organizar esses dados durante a coleta, eliminando a necessidade de 

retrabalhos manuais. Esta ferramenta funciona como um formulário com os itens a serem 

investigados já impressos, de forma a facilitar a coleta de dados; 

b) Diagrama de causa e efeito: conhecido também como Diagrama de Ishikawa, esta 

ferramenta é usada para pontuar e apresentar as possíveis causas para um determinado 

problema e assim poder listar as medidas corretivas que deverão ser adotadas; 

c) Diagrama de dispersão: é usada quando se tem a necessidade de visualizar o que 

acontece com uma variável quando uma outra variável sofre algum tipo de alteração. 

Dessa forma é possível saber se as duas possuem algum tipo de correlação (uma 

característica da qualidade e um fator que a afeta); 

d) Estratificação: consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base em 

fatores apropriados, conhecidos como fatores de estratificação, como: métodos, medidas, 

equipamentos, insumos, pessoas e condições ambientais; 



Francisco Kelner Gomes Carneiro, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 6 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

e) Histograma: seu objetivo é conhecer as características de distribuição associada a 

alguma população de interesse, neste caso se retira uma amostra desta população e se 

mede, para os elementos da amostra, os valores assumidos pela variável considerada; 

f) Diagrama de Pareto: consiste em um gráfico de barras verticais informando através de 

números percentuais de forma a evidenciar os maiores índices de causas e assim 

priorizá-los. O princípio de Pareto estabelece uma relação 80/20, ou seja, para a 

resolução de 80% dos problemas deve-se atacar 20% das causas das perdas que a 

empresa vem sofrendo com a ocorrência dos problemas indicados. 

g) Gráfico de controle: também conhecido como carta de controle, essa ferramenta 

consiste em identificar a variabilidade do processo e assim poder-se traçar alternativas 

para a estabilização do mesmo. 

 

Embora não cite as principais diferenças entre as ferramentas e os passos 

do MASP citados acima, Campos (2004) afirma que o Método de Análise para solução de 

problemas apresentado por ele é o método da União Japonesa de Cientistas e 

Engenheiros (Union of Japanese Scientist and Engineers - JUSE). Segundo Alvarez 

(2003), o MASP talvez seja o método de solução de problemas mais difundido e utilizado 

no Brasil desde a sua chegada. Essa ferramenta vem ajudando a proporcionar inúmeras 

melhorias em diversos campos da indústria de vários segmentos de atuação. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a implantação de melhorias se faz necessária uma prévia avaliação 

das necessidades e objetivos buscados e a montagem de um plano de ação listado 

através das ferramentas do MASP citadas no capítulo anterior. Para que tal processo 

tenha êxito em sua implantação, o mesmo deve ser considerado como um processo da 

empresa necessário para um bom funcionamento dos equipamentos e para controle, sem 

criar burocracia no setor fabril. O presente trabalho tem como propósito sugerir a 

implantação de algumas ações de melhoria a fim de reduzir o índice de sucata de 

tampões do freezer horizontal em uma empresa de refrigeração, utilizando os conceitos 

do MASP, sob o ponto de vista empírico, confrontando os resultados de campo com a 

teoria vigente.  
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Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, que é um trabalho de caráter empírico que investiga um dado fenômeno 

dentro de um contexto real contemporâneo por meio de análise aprofundada de um ou 

mais objetos de análise (casos), possibilitando amplo e detalhado conhecimento sobre o 

fenômeno, permitindo inclusive a geração de teoria (CAUCHICK MIGUEL, 2010). 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em melhorar seu desempenho em redução de sucata, e pela fundamental 

importância do setor na economia brasileira, tendo assim um cenário propício para o 

desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de ações e ferramentas 

estruturadas, nesse caso, o Diagrama de Pareto e o Diagrama de Ishikawa, ambos 

pertencentes às sete ferramentas do MASP. A empresa em estudo é líder de mercado em 

toda a América Latina no segmento de fogões domésticos e bebedouros, realizando ainda 

exportações de seus produtos para muitos países da Europa e do mundo. A sua 

infraestrutura abrange uma área de 62.000 m², composto por três parques fabris: uma 

fábrica de recipientes de gás GLP (gás de cozinha) e para outros tipos de fluidos, uma 

fábrica de fogões e uma fábrica de refrigeração na qual possui cinco linhas de montagem: 

Freezer horizontal doméstico, Freezer comercial, Refrigeradores, Bebedouros e 

Purificadores de água. Cada uma dessas fábricas possui sua área apropriada e adequada 

para a realização das funções nas quais são estabelecidas. A empresa possui um corpo 

de colaboradores em torno de 3.000 funcionários e ainda conta com um reservatório 

próprio de água para abastecimento em seus diversos tipos de processos produtivos. 

O trabalho apresentado foi desenvolvido na fábrica de refrigeração, 

especificamente na linha de pré-montagem e montagem de tampões (portas) dos 

modelos de freezer horizontal fabricados pela empresa em estudo. 

Para a coleta de dados utilizou-se de um relatório (relatório de scrap) que é 

enviado semanalmente a todos os setores envolvidos da fábrica e que se refere às perdas 

no processo produtivo ocorrido na semana anterior, conforme pode-se ver na Tabela 1. 
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Tabela 1: Relatório de scrap em R$. 

 
Fonte: Os autores. 
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Com base nessas informações, pode-se identificar a ocorrência dos maiores 

problemas relacionados a perdas de tampões registrados no relatório, aplicando o 

Diagrama de Pareto, conforme pode ser visto na Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Pareto dos principais defeitos do tampão. 

 
Fonte: Os autores. 
 

Por meio do Gráfico 1, pode-se identificar quais os problemas com maior 

percentual de acontecimentos e que precisam ser atacados de forma a reduzir o índice de 

sucata do produto em estudo. Para isso foi aplicado o diagrama de Ishikawa, também 

conhecido como “espinha de peixe”, onde através dessa ferramenta pode-se traçar as 

ações focando nos seis pontos principais que a ferramenta trabalha os quais são: mão de 

obra, máquina, método, meio ambiente, matéria-prima e medição, também conhecida 

como 6 Ms. Essa análise pode ser vista na Figura 2. 
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Figura 2: Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte:  Os autores. 
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Em empresas de diversos ramos da indústria de produtos ou serviços que 

possuem várias possibilidades de implementação de melhorias contínuas, também 

chamadas de Kaizens, existem grupos de pessoas focadas nas melhorias ou em 

trabalhos específicos de acordo com a necessidade que a organização possui. No caso 

da empresa em estudo, a mesma possui grupos de melhoria atuando em diversas áreas, 

mas ainda não existia nenhum grupo atuando nos problemas relacionados a este 

trabalho. Por isso a necessidade do mesmo ocorrer no parque fabril, com equipamentos 

conduzidos por operadores em células de pré-montagem e em linha de montagem, onde 

os registros de forma manual são bem vistos pelo setor do controle para geração de 

gráficos de desempenho diário, semanal e mensal (OLESKO et al., 2013). 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Medição 
 

Dentro do parâmetro de medição, foi detectado que o operador de 

montagem do tampão não possui nenhum padrão ao qual deve se basear para identificar 

se o dimensional da peça está correto ou não, antes de fixar o tampão no gabinete. 

Baseado nisso foi estruturada a seguinte ação para reduzir o índice de sucata por 

problemas dimensionais: desenvolver um gabarito “passa ou não passa”. Nesta etapa, foi 

sugerido desenvolver um gabarito com material em tecnil para minimizar o peso da peça e 

ajudá-lo a identificar possíveis problemas de montagem antes de fixar o tampão no 

gabinete, evitando assim possíveis amassamentos no produto final. 

 
4.2 Método 

Baseado na forma de trabalho detectado pelo diagrama de Ishikawa, ou 

seja, no método de trabalho usado no período de análise, foram identificadas três 

possíveis causas para os problemas de amassamentos e arranhões nos tampões do 

freezer. Em seguida as propostas de ações para eliminar ou minimizar os efeitos das 

causas são apresentadas, sendo elas: 

a) Os tampões são reprovados pelos próprios operadores sem nenhuma análise do setor 

de qualidade, setor responsável diretamente pelo direcionamento de peças com 

problemas diversos; 
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- Instruir operadores a usarem os mesmos critérios usados pelo setor de qualidade: 

Foi sugerida a criação de algumas turmas de treinamento específico pela qualidade com 

os operadores de produção, para que eles conhecessem e usassem os mesmos critérios 

usados pelo setor de qualidade. 

b) Não existe nenhum método de rastreamento de pontos de amassamentos e arranhões 

nas peças no final da linha de montagem, dificultando assim a identificação dos 

possíveis pontos causadores em todo o percurso da linha; 

- Criar um método de rastreamento de peças: devido a diversos pontos de 

amassamentos e arranhões identificados ao longo das análises, foi criado um formulário 

para que, ao ser identificada alguma avaria na inspeção de qualidade no final da linha, os 

operadores apontassem os pontos de defeitos no produto através do formulário. Este 

formulário pode ser visto na Figura 3. 

 
Figura 3: Formulário de rastreamento. 

 
Fonte: Os autores. 
 
c) Não existe posto de retrabalho para reparo da pintura das peças após identificação de 

defeitos de superfície, assim os tampões são sucateados por qualquer problema 

encontrado, por mais simples que o defeito seja. 
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- Criar posto e método para retrabalho de pintura: durante o período de estudo do 

setor em questão, foi identificada a necessidade da criação de um posto de retrabalho 

para tratar de forma rápida e precisa pequenas avarias nos tampões que eram 

identificadas durante a montagem do produto. Para isso, foi sugerido que os responsáveis 

pelo setor de retrabalho de refrigeradores que já existia na fábrica, incluíssem também o 

reparo de tampões no seu dia a dia, de acordo com a demanda e a necessidade da linha. 

- Desenvolver suportes de pinturas das peças: com a inclusão de reparo de tampões 

no setor de reprocesso de refrigeradores, houve a necessidade de desenvolvimento e 

confecção de suportes para alocação das peças avariadas para que os colaboradores 

pudessem trabalhar de uma maneira ergonomicamente rápida e eficaz. O suporte ou 

estante pode ser visualizado na Figura 4. 

 

Figura 4: suporte para tampões. 

 
Fonte: Os autores. 



Francisco Kelner Gomes Carneiro, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 14 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

4.3 Mão de obra 

 

Levando em consideração um outro parâmetro do diagrama de Ishikawa que 

é a mão de obra dentro do processo produtivo, foram identificados alguns pontos de 

melhorias e com isso foram sugeridas algumas outras ações, conforme seguem abaixo: 

a) Foi identificado que muitos operadores não possuem treinamentos específicos na 

função e nem participam de reuniões periódicas com sua chefia imediata de forma a tratar 

os problemas de forma mais eficaz. 

 - Criar um formulário e um fluxo de treinamento pelo RH: com o número de 

rotatividade de operadores por postos de trabalho, que em determinados períodos do ano 

é relativamente alto na empresa, viu-se a necessidade de criar um formulário e um fluxo 

de treinamento via workflow no sistema interno da empresa. Esse treinamento deve ser 

ministrado pela chefia imediata do posto com o apoio do setor responsável pela definição 

do processo de montagem do produto e, posteriormente, será registrado e homologado 

pelo setor de recursos humanos da empresa. 

b) Não existe nenhuma orientação dada ao operador responsável pela retirada das peças 

na linha de pintura para que seja feita uma inspeção visual da peça antes de enviar ao 

setor de injeção de poliuretano, ocorrendo assim diversas perdas de tampões por 

problemas na camada de pintura das peças. 

- Treinar operadores de retirada das peças na pintura: com um papel fundamental no 

processo produtivo de tampões, este operador precisa ser treinado e auditado 

periodicamente para que todas as peças provenientes da linha de pintura sejam 

inspecionadas em 100% da produção. Por isso, foi criado junto à supervisão do setor um 

cronograma anual de treinamentos para este setor e para outros que são considerados 

críticos dentro do processo de montagem do produto.  

 

4.4 Meio ambiente 

 

 Uma das variáveis que precisa ser levada em consideração sempre 

dentro de um processo produtivo como esse em estudo são os fatores físicos e químicos 

relacionados ao meio ambiente. Conforme foi dito em capítulos anteriores deste trabalho, 

existe dentro desse processo a injeção de poliuretano que é o material de isolação 

térmica, o qual é o produto de uma reação química de três materiais e está diretamente 

relacionado com a temperatura, onde uma vez esta elevada, ocasionava diversas perdas 

por vazamento de poliuretano. Por isso foi levantada a seguinte ação: 

- Melhorar o processo de controle de temperatura do material isolante: durante as 

análises em campo, foi percebido que a tubulação de poliuretano, além de desgastada com 
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alguns pontos de oxidação, não possuía nenhum revestimento térmico externamente, 

perdendo assim o poder de manutenção e controle da temperatura do material. Por isso foi 

levantada a necessidade de substituição da tubulação desgastada e controle de 

temperatura através de um equipamento refrigerante conhecido também como chiller. 

 
4.5 Máquina 
 

Para essa análise em estudo, não foi evidenciado nenhum ponto a respeito 

do sistema de máquinas envolvidas no processo. 

 
4.6 Matéria-prima 
 

Para a análise de problemas relacionados à matéria-prima, não foi 

evidenciado nenhum ponto a respeito desse sistema dentro do processo. 

 
4.7 Evolução dos Resultados 
 

Durante a implantação das ações para redução de sucata de tampões, 

dificuldades foram encontradas, porém, trabalhadas e eliminadas posteriormente. Vários 

setores internos da empresa foram acionados, principalmente o setor de gestão da 

produção, sendo o treinamento operacional um fator crucial para o sucesso das 

implementações. 

No último trimestre de 2015, período de estudos e implantações de algumas 

ações, é possível notar uma redução considerável no índice de sucata de tampão do 

freezer horizontal. Pode-se notar esta evolução nos ganhos observando a Gráfico 2, onde 

pode-se ver uma redução de 72% no custo de sucata no mês de dezembro/15 

relacionado ao mês de maior índice de sucata que foi o mês de outubro/15. 

 

 
Fonte: Os autores. 
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5. CONCLUSÕES 
 

O uso das ferramentas do MASP, mais precisamente o diagrama de Pareto 

e o Diagrama de causa e efeito que foram usados neste trabalho, aplicadas na 

implementação das ações de melhoria, utiliza um dos seus maiores potenciais de 

aplicação, pois nele se trabalham os problemas do dia a dia através da utilização dos 

recursos que são inerentes ao método. Através da utilização do MASP é possível 

identificar os problemas fabris que dificultam as atividades e obtenção de bons resultados, 

prejudicando assim a sobrevivência das empresas. Desta forma, para obtenção de um 

bom resultado todas as áreas da empresa devem contribuir com o trabalho de MASP, 

envolvendo o maior número de profissionais possíveis. Para isso as organizações devem 

realizar treinamentos constantemente com seus profissionais nessa metodologia de 

análise de solução de problemas. 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se afirmar que o objetivo do trabalho 

foi alcançado, ou seja, a implementação de algumas ações sugeridas por meio do MASP 

aconteceu com sucesso. Algumas outras ações estão em andamento, mas possuem 

prazo bem definidos para sua finalização. Dessa forma é possível perceber a eficácia 

dessa ferramenta na tratativa da busca de soluções para problemas diversos em qualquer 

segmento de atuação da empresa. Assim, após a aplicação dessas ferramentas no setor 

em estudo, outros setores da mesma empresa puderam conhecer melhor o MASP e 

buscaram sugestões de como aplicar em seus setores, de forma que essa metodologia 

possa se expandir dentro dos diversos setores existentes e assim possa melhorar os 

resultados da empresa de forma geral.  
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